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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 054/CT/2017 

 

Assunto:Homeopatia em Enfermagem. 

Palavras-chave: Homeopatia; Técnico de Enfermagem; Enfermeiros. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

“Gostaria de saber se tem alguma legislação sobre: 1- a prescrição de medicamento 

homeopático; 2- realização de consulta de Enfermagem em estabelecimento privado; 3- 

aplicação de auriculoterapia e acupuntura?” 

 

II – Resposta Técnica do COREN/SC: 

 

A homeopatia, ciência criada pelo médico Alemão Samuel Hahnemann, tem como princípios 

básicos a experimentação clinica de substâncias em indivíduos sadios, a cura pelos 

semelhantes, a administração de doses mínimas e medicamento único. A utilização da 

homeopatia busca uma abordagem integrativa dos seres vivos e a valorização de sua 

individualidade. Considerada ciência aplicada, seu uso era direcionado exclusivamente ao 

homem, mas, nas últimas décadas, passou-se a ser utilizada em tratamentos de animais e 

plantas (OLIVEIRA, 2013).  

A auriculoterapia é uma das técnicas utilizadas na Medicina Tradicional Chinesa, associada à 

acupuntura, fitoterapia, massagem, moxabustão, ventosa, dietoterapia e exercícios físicos. 

Tem suas bases definidas em preceitos distintos da medicina ocidental convencional, partindo 

de uma concepção do ser humano como ser integral, sem barreiras entre mente, corpo e 

espírito. O organismo humano é entendido como um campo de energia e tal visão integrativa 

e sistêmica estão em consonância com o paradigma denominado bioenergético que se estende 

para todos os campos do conhecimento humano e também na saúde (KUREBAYASHI, 

2012). 

Tanto no Oriente quanto no Ocidente foram encontrados estudos que comprovam a 

efetividade da auriculoterapia na melhora de diversos quadros psicoemocionais. Dentre os 
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benefícios, podemos citar alguns: diminuição de estresse e ansiedade de estudantes 

universitários, melhoria nos transtornos generalizados de ansiedade, diminuição de ansiedade 

e estresse em pacientes no transporte pré-hospitalar, entre muitos outros estudos. Em função 

do exposto, compreende-se que a auriculoterapia pode ser de grande utilidade no ambiente 

hospitalar por ser rápida, relativamente simples na aplicação, segura e pouco invasiva 

(KUREBAYASHI, 2012). 

No Brasil, a legitimação e a institucionalização das Práticas Integrativas e Complementares 

(PICs) se iniciaram na década de 80, após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais 

recentemente, em 2006, o Ministério da Saúde aprovou a Portaria 971/2006, que dispõe sobre 

a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares como a homeopatia, as plantas 

medicinais e fitoterápicas, a medicina tradicional chinesa/acupuntura, a medicina 

antroposófica e o termalismo social-crenoterapia institucionalizada no Sistema Único de 

Saúde (PNPIC/SUS). 

A Portaria nº 633, de 28 de março de 2017 atualiza o serviço especializado com 134 Práticas 

Integrativas e Complementares na tabela de serviços do Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) onde descreve  a classificação  e as ocupações que tem o 

CBO para prestar serviços. O profissional enfermeiro está entre os profissionais de saúde que 

o Ministério da Saúde aprova para executar as Práticas Integrativas e Complementares. 

Conforme a Resolução COFEN nº 389 de 2011, que atualiza no âmbito do Sistema 

COFEN/Conselhos Regionais os procedimentos para registro de título de pós graduação Lato-

Stricto Sensu concedido a enfermeiros e lista as especialidades, dentre eles a de Enfermagem 

em Saúde Complementar e Enfermagem em Terapias Holísticas Complementares.  

Considerando a Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986 e o Decreto n° 94.406 de 08 de junho de 

1987, que dispõem sobre o Exercício da Enfermagem, e dá outras providências: 

Art. 8º – Ao enfermeiro incumbe: 

II – como integrante da equipe de saúde: c) prescrição de medicamentos previamente 

estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. 

Conforme a Resolução COFEN-358/2009 que Dispõe sobre a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou 
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privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências 

consta: 

Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em 

todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem. 

Considerando a Resolução COFEN nº 311 de 2007 que normatiza o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem: 

Princípios Fundamentais (…) O profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos 

e legais. 

Art. 1º (Direitos) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os 

pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 

Art. 2º (Direitos) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão 

sustentação a sua prática profissional. 

Art. 12. (Responsabilidades e Deveres) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência 

de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

Art. 13.  (Responsabilidades e Deveres) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, 

científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de 

desempenho seguro para si e para outrem. 

Art. 31 (Proibições) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos previstos na 

legislação vigente e em situação de emergência. 

Art. 32. (Proibições) Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a 

segurança da pessoa. 

Art. 33. (Proibições) Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, 

exceto em caso de emergência. 

Conforme o PARECER COREN – BA N⁰ 030/2014 sobre Prescrição de Medicamentos 

Fitoterápicos por Enfermeiro, conclui que: Considerando o exposto, concluímos que o 

profissional Enfermeiro, desde que obtenha a titulação de Especialista em Enfermagem em 

Saúde Complementar ou Enfermagem em Terapias Holísticas Complementares, realizada em 

instituição devidamente reconhecida e validada, com carga horária mínima de 360 horas – 
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poderá realizar todas as atividades inerentes à mesma, a exemplo de prescrição de produtos 

correlatos como plantas medicinais em forma de chás (rasurada, seca ou in natura) sem a 

necessidade de protocolo institucional. No entanto, se o fitoterápico for considerado e/ou 

cadastrado pela ANVISA como medicamento, a prescrição pelo Enfermeiro só poderá ser 

realizada se previamente estabelecida em programas de saúde pública (padronizados pelas 

Secretarias Municipais de Saúde) e/ou em rotina aprovada pela instituição de saúde, mediante 

a existência de protocolo institucional.  

Segundo a RT 32 de 2015 do Coren-SC sobre auriculoterapia conclui que é legítima a 

aplicação da auriculoterapia pelo enfermeiro, desde que este esteja devidamente habilitado, 

com titulação de Especialista em Terapias Holística Complementar, reconhecida por 

instituição de ensino e com carga horária mínima de 360 horas. 

Ante ao exposto o COREN – SC conclui que o profissional Enfermeiro, desde que obtenha a 

titulação de Especialista em Enfermagem em Saúde Complementar ou Enfermagem em 

Terapias Holísticas Complementares, realizada em instituição devidamente reconhecida e 

validada, com carga horária mínima de 360 horas – poderá realizar todas as atividades 

inerentes à mesma, a exemplo de prescrição de produtos correlatos como plantas medicinais 

em forma de chás (rasurada, seca ou in natura) sem a necessidade de protocolo institucional. 

No entanto, se o fitoterápico for considerado e/ou cadastrado pela ANVISA como 

medicamento, a prescrição pelo Enfermeiro só poderá ser realizada se previamente 

estabelecida em programas de saúde pública (padronizados pelas Secretarias Municipais de 

Saúde) e/ou em rotina aprovada pela instituição de saúde, mediante a existência de protocolo 

institucional.  

Segundo a RT 32 de 2015 do Coren-SC sobre auriculoterapia conclui que é legítima a 

aplicação da auriculoterapia pelo enfermeiro, desde que este esteja devidamente habilitado, 

com titulação de Especialista em Terapias Holística Complementar, reconhecida por 

instituição de ensino e com carga horária mínima de 360 horas. 

Recomenda-se o desenvolvimento de um Procedimento Operacional Padrão - POP ou 

Protocolo Institucional sobre a temática, de modo a ampliar o respaldo técnico científico do 

enfermeiro no desenvolvimento desse procedimento. 
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Todas as ações descritas devem ser fomentadas pela Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) com aplicação do processo de Enfermagem por meio de consultas de 

Enfermagem, tanto em ambientes públicos como em ambientes privados, conforme previsto 

na Resolução COFEN 358/2009, e subsidiada pela elaboração de protocolos institucionais, 

que padronizem os cuidados prestados. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 17 de setembro de 2017. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira BezBirolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 23/09/2017.  
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